Duurzame Inzetbaarheid in de praktijk
De Passus Advies Aanpak

Tijd om de volgende stap te nemen en te
investeren in Duurzame Inzetbaarheid!
Duurzame Inzetbaarheid raakt alle dagelijkse facetten en
processen van een organisatie. Vanuit de praktijk weten
we inmiddels dat er voor veel organisaties diverse
aandachtspunten zijn. Denk aan verzuim, eigenaarschap
functie en loopbaan, persoonlijke ontwikkeling, gezond en
veilig werken, mobiliteit, zwaarte van het werk, vergrijzing
en niet in de laatste plaats het behouden van vakkennis.
Onze visie is dat Duurzame Inzetbaarheid, en alles wat
daarmee samenhangt, een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel werkgever als werknemer. En dit
wordt onderschreven vanuit de Duurzame Inzetbaarheidsprojecten die wij reeds bij diverse organisaties
hebben vorm gegeven.

Werken aan Duurzame Inzetbaarheid
dat doe je samen

■	

Medewerkers, HR, MT, OR en Sociale Partners, allemaal
spelen zij een cruciale rol binnen het proces. Passus
Advies gaat niet voor veranderingen en verbeteringen van
boven af opgelegd maar streeft naar veranderingen
voortkomend vanuit alle lagen en afdelingen van de
organisatie. Zo worden beslissingen gedragen en is
Duurzame Inzetbaarheid de verantwoordelijkheid van
ieder individu en iedere afdeling.

Wij gaan voor een praktische, concrete en haalbare
aanpak. In de praktijk betekent dit dat we onderzoeken,
veel luisteren en kritische vragen stellen om zo een beeld
te vormen over wat gaat er goed en wat kan er beter, om
zo tot een passend plan van aanpak te komen.
Het plan van aanpak is een plan op maat, passend bij uw
organisatie en de huidige problemen of vraagstukken.
Hierbij gaan wij uit van de bestaande praktijk en het
bestaande beleid.
■

In de praktijk; De Organisatie Scan

Passus Advies werkt met een projectgroep bestaande uit
medewerkers die een afspiegeling zijn van de organisatie
en het hart van het Duurzame Inzetbaarheidsproject
vormen. De projectgroep inventariseert, onderzoekt en
stelt een voorlopige actie- en speerpuntenlijst op.
We bevragen alle medewerkers van uw organisatie over
de thema’s van Duurzame Inzetbaarheid middels de
Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) en interviewen
diverse medewerkers om verdieping te krijgen op de
diverse thema’s. Op basis van alle verkregen informatie
stelt de projectgroep een definitief advies op met actieen speerpunten ter presentatie aan het MT of de Directie.
Dit is de basisopzet van onze organisatie scan.
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Maar we doen meer

U kunt denken aan:
- Duurzame InzetbaarheidsindeX
-P
 rojectgroepen op maat
-T
 rainen midden management
-B
 evordering en bespreekbaar maken
in- en externe mobiliteit/loopbaangesprek
-M
 entor-Gezel (coaching on the job voor en
door medewerkers)
-L
 evensfase training
-F
 unctiegerichte risico inventarisatie (knelpunten
en zwaarte van het werk)
-P
 ensioen in Zicht (advies inzake vervroegd
pensioen of deeltijd pensioen)

■ V
 oor

Als ook u vindt dat het tijd is voor Duurzame
Inzetbaarheid en u staat op het punt om knopen
door te hakken dan adviseren wij u graag!
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